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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Ј.У. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА 2017.-ту годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД И РАСХОДИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИХОДИ:
1.

Укупно планирани приходи износе 61.000,00 КМ

2.
Приход од боравишне таксе Општина Шамац добија по основу
Туристичке организације.Боравишна такса се уплаћује на рачун Буџета РС и
од тога износа се 80% се уплаћује на Туристичку организацију општине из које
су уплаћене таксе, ако не постоји Туристичка организација у тој општини, та
средства остају у буџету РС. С обзиром да је Туристичка организација послује
у систему Трезора општине Шамац, та средства се уплаћују на рачун Трезора
општине Шамац. Законом о боравишној такси је прописано да се та средства
морају трошити намјенски за промоцију туризма на општини (организовање
манифестација, штампање промо материјала за сајмове и сл.)
Износ средстава боравишне таксе за 2016.годину који је уплаћен на рачун
општине Шамац на основу извјештаја Трезора Републике Српске о расподјели
по врстама прихода је 1.991,87КМ. На основу тога смо планирали износ
боравишне таксе за 2017.-ту у износу од 2.000,00 КМ

Р.бр.
ВРСТА ПРИХОДА
1. Буџет општине Шамац за 2017.
2.

Приход од боравишне таксе 2017.

3.

Укупно:

ИЗНОС У КМ
59.000,00
2.000,00
61.000,00

РАСХОДИ

1. Расходи који се покривају из буџета општине Шамац
Екон.
Потрошачка јединица 0920
код
ВРСТА РАСХОДА
411100 Расходи за бруто плате
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених
412200
412300
412500
412600
412700
412900

Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали некласификовани расходи

511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-туристичка сигнализација
УКУПНИ РАСХОДИ:

ИЗНОС У КМ
39.000,00
6.000,00
600,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
4.900,00
5.500,00
59.000,00

Планирани расходи су у складу са предлогом одјељења за финансије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА ЗА 2017-ту ГОДИНУ:

Будући да су у Туристичкој организацији запослена два радника, како је
утврђено статутом и правилником, расходи за бруто плате су планирани на
нивоу претходне године. Пошто је дошло до умањења топлог оброка,
умањили смо и планирана средства на позицији 411200.
Расходи за комуналне услуге и утрошену енергију нису планирани а и
расходи за комуникационе услуге су задржани на нивоу прошле године.

Расходи за режијске трошкове и текуће одржавање су увећани због
трошкова потребних за гријање наше канцеларије, будући да је дошло до
пресељења из старих просторија (стари хотел) у нове (изнад Кино-сале).
Расходи за стручне услуге су повећани због додатних трошкова за
одржавање wеб странице и плаћања неких књиговодсвених услуга.
Остали непоменути расходи су умањени а трошкови на позицији 51110 - за
постављање туристичке сигнализације су планирани у истом нивоу као и
прошле године, пошто наведени нису утрошени, јер није дошло до
реализације пројекта те се он планира у току 2017.-те.

В. Д. ДИРЕКТОР:
Јасна Маринковић дипл. журналиста
Шамац, април 2017. године

